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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  ـهللا للـ   الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العـالمين، صلـ هللا هللا صمـ م   ـهللا ا يحـا محمـد ص بسم هللا

ين.  صلح   صالتابعين لهم بإحساٍن إلهللا يوم الد ِّ
   ک   ک   ڑڑ      ڈ   ژ   ژ} : "قولــ  تعــالهللا:-رحمــ  هللا تعــالهللا–قــاا اامــام اثــن   يــٍر 

ڻ   ڻ   ڻۀ     ڻ ں   ں     ڱ ڱ     ڱ   ڱ  کک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ 

ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    *ۓ      ۓ   ے   ے ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ  

القصاص أيها  يقوا تعالهللا:  تب   يكم العدا في [179-178]ال قرة: {ۆ   ۆ   ۈ
ــاقت وا ، المؤمحــون  ــد م بحــر م، حــر مف ــد م، ص   ــا م بع  ــا م، صأا  ــ تتجــاصاصا صال بأا    مــا دصاصتعت

 غزت قد الحضير ثحو  اات صالحضير، قريظة ذلك صم ب فيهم، هللا حكم صغيرصا ق  كم من  تدىا
 صمـ  ائـةبم فادىي   ثل ب ، قتلي   ال القرظي الحضري  قتل إذا فكان صقهرصهم، الجاه ية في قريظة

 دية عفض التمر من صم ٍ  بمائتي فدصه فادصه صإن ب ، تلق   الحضري  القرظي قتل صإذا التمر، من
 حكـامأل المخـالفين ين،مر جـالم المفسـدين مـ يل ت ـ ي   صال القصاص، في بالعدا هللا فأمر ،قريظة

 {ڳ   ڳ گ     گگ      گ ڑ   ڑ   ک   ک   کک  }: تعـالهللا فقااا، صبغي   ا فر   فيهم هللا
 [".178]ال قرة:

ه ى آله وأصحابالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعل
 أجمعين، أما بعد:

يعنييييل فيييير ،  [178]ال قــــرة: {ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک}: -جييييعل وعييييال–ففييييل هللاييييو  هللا 
فر  عليكم القصاص فل النفس، وميا وو  الينفس ا ا تيوافرل الطيروا كميا فيل يي،ه احيية، الحير 

ال يجييوأ أ  ييرييير بييالحر، والعبييد بالعبييد، وااننييى بييااننى، فمييو مفييرو ا مكاييوب كسييا ر الفييرا   
ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   }وال ييبدل ، فمن غير وبدل  فقد صار شريًكا هلل فيل تطيريعه 

فيياامر يرييير، وميي  ااسيي  الطييديد أ  اامييم أمييم اار  بمييا  [21]الشــورى: {ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ
فييوا وانحرفييوا،  لوا، وحرل فريياب الاربيييش للطييريعة عيين فيمييا كنيييرا مميين يناسييس الييى ا سييالم غيييروا وبييدل

  اكنييييير  ميييين أهللارييييار اار   وليييي،لت شيييياع  الفوعييييى، حاييييى هللايييييع ميييين تطيييياريعمم وتطييييريعاتمم: 
ا نسييا  ا ا حصييع منييه حيياوص علييى شييمش، فييأ  بقييل مطييلواًل أيلييتم فنفقاييه الييى أ  يمييول، فيعمييد 

نييه فييل بعضييمم الييى ا جميياأ عليييه بالسيييارت الاييل صييدماه ييجمييت عليييه وال فييل هللاصيياص، ييياملش م
ييع ا نسييا ا وهللاييد يكييو  مسييلًما يعبييد هللا  ييع ا نسييا ، يكيي،ا ييعامس  -جييعل وعييال–وهللااييه، ل يين يكيي،ا ييعامس

ير عليميا، ف يي  بمسيلم  يصيدر  وينرش بكلمة الاوحيد، وا نسا  السوي ا ا ويس كلًبا أو هللاريًة تحسل
يين أنييه يي  نفييش عليييه الييى أ  منييه منييع ييي،ا الفعييع، كييع ييي،ا بسييبس الاريييير احكييام هللا، وفييل شيير  مس
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يمولا يأي، جتاءه فل وهللااه ا  كا  عمًدا له حكم، وإ  كا  يرًأ فله حكم، وإ  كيا  فيل الينفس، 
 فله شأ ، وفيما وو  النفس له أحكام.

وإ ا  [40ء:الحسا] {چچ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ }على كع حا  شر  هللا كامع وشامع وعاو  منص  
ا هللا، فالحاصيع أ  يي،ه السيجو  ويي،ه الرراميال ييديلما مي كان  السجو  أو الررامال فديلًة لطير 

 -جيعل وعيال–يديلما، فم،ه حقوق ياععة لألنظمة والقيوانين كميا يضي  الحكيم ااصيلل حكيم هللا 
كمييا أيضييعوه، وإ ا كييا  لييه أونييى هللارابيية أو وسييارة ميي  مسييوو  يميير  ميين السييجن ولييو حي  ييم عليييه 

 بالسجن اافدي.
انييية ثللقاع..القاييع أنفيى للقايع، يعنييل: هللاايع الجييانل ينفيل ت يرر القاييع ميرًت  العيرب تقيو : القاييع أنفيى

أوا ويقريي  وافيير القاييع، القاييع أنفييى للقاييع ييي،ا تقولييه العييرب فييل الجايلييية، ال ياييدينو  فييدين، ل يين ر 
 ۆ     ۆڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   }يقييييييو :  -جييييييعل وعييييييال–الواهللايييييي  يطييييييمد فميييييي،ا،  هللا 

 {ڭ   ڭ   ڭ   ۇ }احييية هللاييو  العيييرب: القاييع أنفييى للقايييع وفييل معنيييى  [179]ال قــرة: {ۈ
يعنل القصاص هللااع، ايش معنى حياتا فل هللااع واحد يحييى يال يش، فيالمعنى يي وي  [179]ال قرة:

يد ينياك فيوارق فالغيية وعربيية، وأيًضيا كيالم  ل ن عيقد مقارنة فين احيية، وبيين ميا هللاالايه العيرب فيوج 
المييالش  -جييعل وعييال–والفصيياحة، وفييل شييمو  المعييانل  ا  هللا هللا يبقييى يييو اليي،روت فييل البالغيية 

ن يليش، ويعيرم ميا يعليم مي [14م  ـك:]ال {ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  }المبيير البصير اللري  
ييي و  اليييه ااميير هللابييع القاييع وبعييده، وفييل تنفييي، القصيياص، وفييل أييي، الدييية، وفييل تريياير الدييية ميين 

 افاصيع الال معروفة عند أيع العلم.يرأ وشبه عمد الى غير  لت من ال
كمييا عنييد جممييور أيييع  فييقاييع الحيير بييالحر، وال ييقاييع الحيير بالعبييد  انييه [178]ال قــرة:{ گ   گ }

م بالدية لو كا  القاع يرأً  م بالدرايم، وال ييقول  .، ف ،لت ا ا كا  عمًداالعلم بأنه ييقول
قاع بااننى، ل ين يي،ه احيية ر ال يي مقاضى احية أ  ال،ك [178]ال قرة:{ ڳ   ڳ گ   گ }

 .[45]المائدة: {ڭ   ڭ }: -جعل وعال–منسوية بقوله 
 ا[45]المائدة: {ڭ   ڭ } طالب: صلماذا ال يدخل الع د فيها

 ورايم هللايمةاأم ي يصير وية ال، ما لو هللايا ع يرأً 
 طالب: دراهم.

م بالقيمة يو فل حكم السلعة، والمالم فل مسألة ا ل العبيد وعونيا مين الرنرنيال الاي لحاقيو ييقول
نسيييمعما حقيييوق ا نسيييا  وغيرييييا، المسيييألة أحكيييام شيييرعية عنيييدنا شييير  نايييدين بيييه، العلمييياء هللايييالوا: 
ييساعمع فل العبيد هللايياا الطيبه، ف يو  العبيد تيروو فيين أصيلين، ويي،ه حقيقية هللايياا الطيبه أ  يايروو 

ام، فييأ ا نظرنييا اليييه ميين جميية فمييو فيير ا فييين أصييلين فييلحييش بأهللاربممييا شييبًما، يعنييل فييل كنييرت ااحكيي
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انسييا  شييبيه بييالحر، وإ ا نظرنييا اليييه ميين جميية أحكييام  كنيييرت جييُدا فييل كونييه ييبييا ، وييطييار ، وييعاييش 
يياسصييرلم فيييه تصييرم المييالك بييأمالكمم، وجييد العلميياء أنييه أهللاييرب شييبًما بييالحيوا ، اليينفس تاقييتأ ميين 

ل عليى أصيو  وهللاواعيد شيرعية، وسييأتل فيل ي،ا ال الم، ل ن شر  ي،ا شرح حكيم، ومين أ مية ومبني
 كالم الم ل  المالم فل المسألة.

أي:  [178]ال قــــرة: {ڳ   ڱ ڱ } [178ال قــــرة:] {ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ }وعلييييى كييييع حييييا  يقييييو :  
أنيه وإ  هللاايع عميًدا،  من  وي المقايو  فميو أ ا  ليه، مميا ييد  عليى [178]ال قرة: {ڱ   ڱ }القاتع 

ڳ   }ا يما ، وأنه لم يمر  مين ايمانيه، فميو أ ا ليه، والمسيلم أييو المسيلم  فأنه ال يتا  فل حظيرت

 ف لمم م منو  وإ  تقاتلوا. [9]الح ج رات: {ڱ   ڱ   ڱ   ڱ
 }مارلة، وبيدو  أ   ميعنل يدف   فدو   [178ل قرة:ا] {ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ }

أ  جعييع البييديع  يعنييل [178ال قــرة:] {ہ    ہں   ڻ  ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ   ہ   
عيين القصيياص الدييية، وييي،ه الدييية معروفيية ومقييررت وييية المرييأ معلوميية، ووييية شييبه العمييد معروفيية 

 جاءل فما النصوص.
بقل ما ييدفس  فل مقافع العفو عن القصياص، ييع تجيوأ التيياوت عليى الديية أو ال تجيوأا الجمميور 

ه يل ي، ا، أربعين مليونً ا، ساين مليونً اليونً على أنما تجوأ، ل ن المبالرال الال نسمعما يمسين م
   .محع النظر، ويل محع وراسة اح  من الجمال، ولعع هللا أ  ييوف  ش أيع العلم للمرو  بما ينف
ا ، وإ  ي،ا ترتس عليه آثار منما: مسا ع الفمير والمييالء، وأ  هللاات لنيا يجيس أ  ييفيد  بيأي ثمين  كي

ى ، ثم بعد  لت يروفيو  عليويمر أو عال ، نحن ندف  الدرايم  وأنه ال ييمكن أ  ييقاع بسبس فال 
 .م بعد  لت يمر  ي،ا القاتع مناصًراالناا يسارفدونمم، ث

 طالب:.........
 ثم ال يمن  أ  يقاع مرًت ثانية، ا ا وجد من ييداف  عنه.

وا    ي،ه ااموأيًضا يسألو  عن أي، التكات فل ي،ه ااموا  الال تيدف  فل مقافع العفو، ال شت أ
كييم  ا  مليوًنييو الرا ليية تضيييش علييى الفقييراء والمسيياكين اليي،ين يييم بييأمس الحاجيية الييى القييول، يمسيي

  تيعيش من أسرت  السنة كاملةا
 اهللاييد يكييو  القاتييع جانًييي -والطيييع عنييدنا-وعلييى كييع حييا  فييرقا فييين هللااتييع  وهللااتييع، هللاييد يكييو  القاتييع 

د ا والعكيس هللايد يكيو  ء، ثيم يقاليه منيع يي،ا ييفيبفساوه، وهللايد صيا  عليى شيمش  ييرييده بسيو  امعروفً 
 ، تحصيع فينيال ت كيد صيحة ميا يقيو عليه أو مبارًى به السوء، فيييداف  عين نفسيه وال  القاتع مجنُيا

 رقا فين شمش  وآير، والقضايا كما يو معلوم تافاول، وحينياتما تمال ، والمسألة هللاضا ية.فف
 نسم .

 طالب:........
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 .نعم
 طالب:........

  المساعا ، يو فرق فين شمش وشمش، يعنل.....هللا
 طالب:........

 اما ا
 طالب:........

ينية ال..ال، ال يو ا ا كا  مجنُيا عليه، وصا  عليه فاجر يفجير به وواف  عن نفسه، وليس عنده ف
 تيبين صدهللاه اال هللايرا ن ال تقيو  عليى أ  يييدرأ عنيه القصياص، فمنيع يي،ا هللايد تسياروح الينفس بالنسيبة
  لمن يعرفه، وبع  الناا العكس مجرم ميفسد، ثم تيدف  ااموا  الرا لة من أجع أ  ييقا : عايش 

 هللا يعين م. ،أفو سليما  عندكم ي،ه اامور و ، شيعوالمطايع موجوو
 القت هللا صالقضايا. يخت فطالب: 

 .يمالفو  صحيح
 .نعم

اا: قــ ار ــة، أثــو حــداحا: قــاا محــات أثــي ثــن محمــد أثــو اامــام رصاه مــا ازصلهــا مــ ب فــي ر ِّــصذ  "
 نثــ  طــاء حــداحيقــاا:  لهيعــة، ثــن هللا   ــد حــداحي ، قــاا:بكيــر ثــن هللا   ــد ثــن يحيــهللا حــداحا
 {ک   ک   ک ڑ   ڑ     ڈ   ژ   ژ}: تعــالهللا هللا قــوا فــي ج يــر، ثــن مــعيد  ــن ديحــار،
 اقتت ـوا لعـربا مـن ينحيـ أن صذلـك [178]ال قـرة:{ گ   گ } ا مـد    ان إذا: يعحي [178]ال قرة:

 يأخـ  ف ـم ء،صالحسا الع يد قت وا حتهللا صجراحات، قتل   ثيحهم فكان بق يل، اامالم ق ل الجاه ية في
 صاألمــواا، دةالع ــ فــي اآلخــر   ــهللا يتطــاصا الحيــين أحــد فكــان أمــ موا، حتــهللا بعــ ٍ  مــن بعضــهم
گ    } يهمفـ فحـزا مـحهم، الرجـل محـا صالمـرأة مـحهم، الحـر محـا بالع ـد قتلي   حتهللا يرضوا أال فح فوا

ـــــــرة:{ ڳ   ڳ گ گ   گ ـــــــا [178]ال ق  {ڭ   ڭ } اســـــــختها محســـــــوخة، محه
 [.45]المائدة:

 ال أاهـم صذلـك [:178]ال قرة:{ ڳ   ڳ }: قول  في   اس اثن  ن ط حة أثي ثن   ي صقاا
 ڭ   ڭ   }: هللا فـأازا ،بـالمرأة صالمـرأة بالرجـل، الرجل يقت ون  صلكن بالمرأة، الرجل يقت ون 

ــد القصــاص فــي األحــرار فجعــل[ 45]المائــدة: {ڭڭ     مــن ثيــحهم فيمــا مــواء صالع ي
 ."ثيحهم فيما نيمستوي الع يد صجعل الحفس، دصن  صفيما الحفس، في صاساؤهم رجالهم العمد

 دالعمــ مــن ثيــحهم فيمــا مــواء القصــاص فــي األحــرار فجعــلاً ا العبيييد فييل الجمليية السييابقة أا ييدت  
 نعم. "ثيحهم فيما نيمستوي الع يد صجعل الحفس، دصن  صفيما الحفس، في صاساؤهم رجالهم
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 هم،صاسـاؤ  رجـالهم الـحفس دصن  صفيمـا ،الـحفس فـي العمد ثيحهم من فيما نيمستوي الع يد صجعل"
 .[45]المائدة: {ڭ   ڭ } :بقول  محسوخة   أاها مالكٍ  أثي  ن رصي  ص  لك
 ."بالع د يقتل الحر أنإلهللا  ححيفة أثي م هب: مسألة
 أفو حنيفة، كان  م،يس أفل حنيفة أ  الحر ييقاع، ثم  يس أفو حنيفة الى. يس 

 طالب:........
د هللايي [45المائــدة:] {ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ}فيييه وهللايقيية يجييس الانبييه لمييا فييل آييية الما ييدت 

يير يقو  هللاا ع: آير ما نت  أو من أواير ما نت  سورت الما دت، ل ن سورت الما دت ويل كما هللاا  جر 
 ما دت علىايمم لملا هللايع له: هللاا : انه انما أسلم بعد الما دت، فمم يسادلو  فاأير نتو  سورت الفل ال

دت أ  مييا فيمييا ميين أحكييام ناسييعا ل مييا تقييدمما ميين السييور الاييل نتليي  هللابلمييا كييالبقرت، ول يين آييية الما يي
، فيل الايورات، ويي،ا هللابيع شيرعنا يعنيل فيل اييشا [45]المائدة: {ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ}

فمييع ينربييش منييع ييي،ا علييى القييو  بالنسييعا يعنييل يييع الحكييم ماعلييش بييالنتو  أو فييل واهللايي  ااميير 
وحقيقاها يي،ه يجيس الانبيه لميا، ييع نقيو : ا  آيير ميا نيت  ناسيع باعيرراو، أو نقيو : ننظير اليى 
حقيقيية ااميير، فييأ  كييا  حقيقاييه ماقدميية، وإ  كييا  اليينش ماييأير النييتو ا تيير  ييي،ه ميين الييدهللاا ش، 

م فييل بعضييمم  يقييو : الما ييدت نتليي  ماييأيرت، وييي،ا كييالم صييحيح نتولمييا ماييأير، ل يين حكممييا ماقييد  
ـــدة: {ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ}الايييورات  ـــدة: {ۓ} يييير احييييةآاليييى  [45]المائ  [45]المائ

 . يعنل: فل الاورات 
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........
ت ي أنيا أيرييده نيأتل اليى المريو وركي  الي،أي أيريد ييالص اح  اناميى ا شيكا ، ا ا أن  أورك  ال،

م والاييأير فييل ا لايياريع النانييية، يعنييل يييع العبييرت بييالنتو  والعلميياء يربرييو  الناسييع والمنسييو  بالاقييد 
 وميا فيل البقيرت حكيم جدييد بالنسيبة لنيا، فيكيو   ،مربورة فم،ا، أو نقيو : ا  يي،ا حكيم ماقيرر سيافش

عنا فييل م ااو  فييل الاييورات ولييم يييرو تقريييره وإهللاييراره فييل شيير ناسييًما ل مييا فييل الاييوراتا ل يين لييو كييا  الحكيي
سييورت الما ييدت الاييل يييل آييير مييا نييت  أو ميين آييير مييا نييت ، لقلنييا: كييالم صييحيح حكييم ناشيي  ناسييع 

 يرا لطريعة الاورات وما جاء فل الاورات، ل ن جاء فل آير ما نت  الينا اهللارار ما فل الاورات، ظا
ييرو منيع   لحكم الاورات ماأير عما جياء فيل شيرعنا فيل سيورت البقيرت فيالاً ا العبرت با هللارار فمو اهللارارا 

 ي،ا ا شكا ، ظاير يا شيعا
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يييو محييع اشييكا  فييال شييت، ل يين ا ا تصييورنا ا شييكا ، وهللالنييا: ا  العبييرت بييأهللاراره فييل شييرعنا، وليييس 
يلصييناا العبييرت فييل كاافاييه بييالاورات، فييأهللاراره فييل شييرعنا فييل سييورت الما ييدت الاييل ميين آييير مييا نييت ، 

 يالص. 
 طالب:........

 يناأ
 طالب:........

 اننى وال العكسا ييقاع الرجع با فماا يعنل ما ما ا تفعع[ 178]ال قرة:{ ڳ   ڳ } ، ل ننعم
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ...ي يعطش ال الم فل ااهللاوا  والم،ايسال،
 .    نعم

 ."المائدة لية لعموم ؛الحرب قتلي   الحرإلهللا أن  ححيفة وأث ذهب: مسألة"
  بالعبد..بالعبد، ي،ا ما يو بأفل حنيفة ي،ا الملش كلمم.

 صهـو داصد،ص  ،لي ـهللا أثـي صاثـن ،ال ـوري  ذهب صإلي  ،المائدة لية لعمومبالع د؛  قتلي   الحر"إلهللا أن 
 ااقــ كــم،صالح   صقتــادة، الحخعــي، صإثــراهيم المســيب، ثــن صمــعيد ،مســعودٍ  صاثــن ،  ــي ٍ   ــن مــرصي 

 ع ــده؛ب الســيد صيقتــل:  حــ  رصايــةٍ  فــي صال ــوري  ،الحخعــي صإثــراهيم ،المــديحي ثــن ص  ــي، خــاري ال 
 خصـاه صمـن جـد    ـده جـد حاه، صمـن قت حاه،   ده قتل منص : ممرة  ن الحسن حديث لعموم

 .خصيحاه
 ية،د في  جبي لم خطأ   تلق   لو م عة   الع د ألن بالع د؛ الحر قتلي   ال: صقالوا ،الجمهور صخالفهم 

اجما    هللا صقد حكهللا أثو اوٍر ا صلهللا،األ  الحفس ففي بطرف  قادي   ال ا أل ص  ؛قيمت  في  تجب صإاما
 .أا  ال ي قاد"

 ففل النفس برريش ااو .
الحديث ال،ي اساد  به من هللاا : ييقاع السيد بالعبد يو من رريش الحسن عن سمرت، ومعروم أ  

فيل حيديث العقيقية، وميا عيدايا فيأ  الحسين مييدل  س الجممور ال ينباو  سما  الحسن مين سيمرت اال 
وع الحسين عمين سيم  حيديث العقيقية، هللايا : مين سيمرت، وبعضيمم يقيو :  شديد الادليس  ول،ا لما سي

يكفييل  ثبييال السييما   مكييا  السييما ، السييما  ممكيين، نعييم الحسيين  اواحييدً  اميياوام سييم  منييه حييدينً 
ييدل  س والفييد أ  ييصيير  ح بالاحييديث، وينييا كييال ثو ، وهللاييد ال يساسيييره آحيياو رييالب مي م يساسيييره المحييد  
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العلم ويو جار  على أصولمم وهللاواعديم، ويعرفيو  كيي  ياعياملو  مي  يي،ه الاصيرفال مين ال بيار، 
ثنا أفو يريرت، أن    غير ماصعا أم تقو : ماصع ما ا هللاد يقو  الحسن: حدل

 طالب:........
 الما ا

 طالب:........
ثنل ما يقو :  كا ب وال....المسألة مفارعة فل امام. يقو : حدل

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
عيياف فييل عصيير  ييييدرك أيييع العلييم فيييه ميين النقيياو  -رحمييه هللا–ال مييا يييو فاييدليس شيييو ، الحسيين 

والجمافي،ت ييي،ه الاصييرفال الاييل ياصييرفما مميا لييو فعلييه غيييره فييل وهللاي   ميين ااوهللاييال السيييما ماييأيرت 
ثنا أفو يريرت، وهللاد حدلص أيع المدينة وييو فيميا  فمين أجيع يي،ا هللايالوارمل بال ،ب، يقو :  : الفيد حدل

تدليسه شديد، ومرسالته شبه الريح، يع أحد يرعن فل الحسين البصيريا  يعنيل كيو   ،أ  ييصر  ح
ا نسا  يام، وياجه وينحى منحيى ميا يسياوعبه مين يجيلء بعيد ييو فمي،ا ال  نبيه وال  نيس العلمياء 

عنييديم، والقواعييد ماشييية علييى  ال بالاييدليس سييفيا  النييوري، ل يين كييا  ييي،ا ميساسيياغً فييل وهللااييه، ريميي
الجمييي ، وبعضييمم ا ا كييا  تدليسييه يسيييًرا فييل جانييس اماماييه يحامييع اا ميية تدليسييه، وال يطيياررو  
تصيييريحه بالسيييما ، هللاييييد يكيييو  هللالييييياًل فيييل جانييييس امامايييه، وفيييل جانييييس كنيييرت مييييا رو ، فمنيييع ييييي،ا 

 عنديم.  الصريرت هللاد تساطكع منع ي،ه اامور، ل ن ي،ا ماف   يحاملونه، نعم عقولنا
  طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 اما ا
 طالب:........

ويعرفييو  ييي،ا فييال ، وييي،ا  ،عنييديم لييم يعرفييو  مييا يمفييى عليييمم شييلء  ا  الييروات كلمييم جيييرانمم
و أكنيير يمفييى علينييا فييال ، وييي،ا يسييكن فييل كيي،ا، نحيين بعييد أليي  ومييا ال سيينة ميين أصييع الرواييية أ

فياأ مين المايأيرين يطيمو   الطلء ال نيير، يمفيى علينيا الموجيوو تصيريحه بعيد صيفحة، بعي  الحي
، ويعرفونميا معرفية تامية، وإ  ليم يصيلوا اليى لحياق الماقيدمين، ل ينمم أفضيع امنيع يي،ه ااميور شيمُ 

ويرلي   اأيي، مسدًسيمن كنير  ممن يقرأ هللاراءت سرحية، ونظرية فل كاس. باب اامر بقاع ال يالب ي
وكيييع ميييا رأ  مييين كليييس فيييرلو فرأسيييه رصاصييية، والييي،ي بعيييده البييياب النيييانل بييياب نسيييع اامييير بقايييع 
ال ييالب، اا ميية يعرفييو  ييي،ه اامييور مييا تمفييى عليييمم، مييا تمفييى عليييمم منييع ييي،ه اامييور، فمييم 
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منييع ييي،ه ويعرفيو  يرييأ فييال  مين صييوابه، ف ،يطيمونما شييُما ويعرفييو  واليروات معاصييرويم وجيييرانمم
  الماييأيرين ال يسيياوعبونما  وليي،ا هللاييا  الحييافي اليي،يبل فييل  تيي،كرت الحفيياأ  فييل أاامييور صييحيح 

ترجمة ا سماعيلل هللايا : ومين عيرم حيا  يي،ا الرجيع جيتم يقيًنيا أ  المايأيرين عليى ييأا  تيام مين 
و حايى وييم أفيراو مين ياعيارى يي،ا العليم أ ،لحاق الماقيدمين، ويي،ه الاصيرفال تعييش لميا الجمافي،ت

 واا مة ما يمفى عليمم منع ي،ه اامور. ،أنصافمم
 وبع  من ييعلش على ال اس ويتعم الاحقيش وك،ا يساطكع ي،ه اامور ويظنما يفوال.

ييا سييمع  الحسيين البصييري هللااليي : ميين ييي،ا اليي،ي ييطييبه كالمييه كييالم  -رعييل هللا عنمييا–عا طيية  لمل
 .هللاوية ما ييدركما كنيرا من الناا النبوت، يينقع عن الحسن البصري جيمع

 طالب:........
 اما ا

 طالب:........
 افيهما ا ، نعم 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .ررل اسناويا عنه فل الربري وغيرهي ت وي عنه أفو مالت عن افن مسعوو ال،الرا

ثـو أهـ ا ااجمـا  "صقد حكهللا أثو اـور ااجمـا    ـهللا أاـ  ال ي قـاد الحـر بطـر، الع ـد، صقـد خـر  
 .داصٍد الظاهري"

 واوو..واوو.
ـاؤ ه مْ » :-  ي  السالم–داصد الظاهري؛ لقول  أثو " م   إلـهللا مهـورالج صذهـب ،«اْلم ْسـ ِّم ون  ت ت ك اف ـأ  دِّ

 هللا هللالــ - هللا رمــوا قــاا: قــاا ،  ــي ٍ   ــن ال خــاري  فــي ا ــت  مــا بالكــافر، قتــلي   ال المســ م أن
 ححيفـة ثـوأ صأمـا ه ا، يخالف تأصيل   صال ،حديث   يصح  صال «بكافر مس م   يقتل الص »: -صم م   ي 
 .المائدة لية لعموم ؛ب  قتلي   أا  إلهللا ف هب
 ؛المائـدة آليـة الجمهـور صخالفهم اآلية، له ه بالمرأة الرجل قتلي   ال: ص طاء الحسن قاا :مسألة
 ."«دماؤهم تتكافأ المس مون »: -السالم   ي - صلقول 

 اوواأن  عندك كالم و
 طالب: ما هو موجود.

 أفو واووا ال،ي هللارأه الطيع:
 طالب: ما هو موجود؟

 طالب:........



 

 

 
 

10 

 (58)-البقريريريريريريريريريريريريرير –تفسريريريريريريريريريريريريريري ابريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريري ري  

 

10 

 .نعم
 ل هللابع ورهللاة.....ومطكلة الطيع، وهللاا  أفو واوو، الا
 طالب: "صقد خر  ه ا ااجما ".

 ي هللابله.ال،
 ي ق    مسألة ذهب أثو ححيفة".طالب: "ال 

 .مم الجممورانام  ومن جد  عبده الى آير الحديث، ويالف
 فيـ  تجـب مـاصإا ديـة، فيـ  جـبي لـم خطـأ   تـلق   لـو مـ عة   الع ـد ألن بالع ـد؛ الحر قتلي   ال: صقالوا 

 ."صلهللااأل  الحفس ففي بطرف  قادي   ال ا أل ص  ؛قيمت 
 برريش ااولى.

  أثـو صقد حكهللا أثو اـوٍر ااجمـا    ـهللا أاـ  ال ي قـاد الحـر بطـر، الع ـد، صقـد خـر  هـ ا ااجمـا 
م اؤ ه مْ » :-  ي  السالم–هري؛ لقول  داصد الظا          ."«اْلم ْس ِّم ون  ت ت ك اف أ  دِّ

 ال ي،ا ما يو موجوو." الجمهور صذهب"
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

 قتلي   ال المس م أن إلهللا الجمهور صذهب، صلهللااأل  بطري  الحفس ففي بطرف  قادي   ال ا أل ص ال..ال،  
 رويع ي،اا "بالكافر

 طالب: مطر.
 كما 

 طالب: مطر أص مطرين.
 حاى وال ييوجد فل ي،ا، من أي الن سعا يا يا شيع التياوت، عندك أفو عبد هللاا 

 طالب:........
 طالب: ايادة من..... 

 تفضع.
 .نعم
ـاؤ ه  دِّ ت ك اف ـأ  اْلم ْس ِّم ون  ت  » :-  ي  السالم–صقد خر  ه ا ااجما  أثو داصٍد الظاهري؛ لقول     «مْ م 

 ااقــ: قــاا ،  ــي ٍ   ــن ال خــاري  فــي ا ــت  مــا بالكــافر، قتــلي   ال المســ م أن إلــهللا الجمهــور صذهــب
 يخـالف تأصيـل   صال ،حديث   يصح صال «بكافر مس م   يقتل الص »: -صم م   ي  هللا ل هللا- هللا رموا
 .المائدة لية لعموم ؛ب  قتلي   أا  إلهللا ف هب ححيفة أثو صأما ه ا،
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 ؛المائـدة آليـة الجمهـور صخالفهم اآلية، له ه بالمرأة الرجل قتلي   ال: اءص ط الحسن قاا :مسألة
 «دماؤهم تتكافأ المس مون »: -السالم   ي - صلقول 
 .خالة ثها قتلي   ال امرأت  الرجل قتل إذا: ال يث صقاا

 قت ـ  غـالمٍ  في  مر قاا بالواحد، يقت ون  الجما ة أن صالجمهور األربعة األئمة صم هب :مسألة
 مـن ف  مخـال امااـ  فـي لـ  عـر،ي   صال. لقت ـتهم لـحعاء أهل   ي  تماأل لو: صقاا فقت هم، ،عةم 

 صال حـد،بالوا قت ـون ي   ال الجما ـة أن: رصايـة أحمـد اامـام  ـن كيصح    ااجما ، صذلك الصحابة،
 "انمرص  ثن الم ك ص  د ،الزبير صاثن ،معاذٍ   ن المح ر اثن صحكاه صاحدة، افس   إال بالحفس قتلت  

ل ن ا ا اجام  مجموعية عليى شيمش  فاشياركوا فيل هللااليه، فمين الي،ي ييقايع مينمم أو ياركيو ا عليى 
 ي،ا القو  المنسوب لإلمام أحمد، فيكو  فيل يي،ا حيلية للقايع مين غيير هللاصياص، ا ا هللالنيا: ال ييقايع

 اال واحد مسن ال،ي ييقاع من ي الء ا ا لم ياميت أحديما 
 طالب:..........

 .نعم
 ........طالب:..

 ا يقا  فينمما.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 اما ا
 طالب:..........

ييييه  فليي،ا القيييو  ييقالييو ، ييي،ا ال يييالم اليي،ي هللاييرره كيييالم الجممييور، فعييع عمييير وسييكول الصييحابة عل
 .النانل ال وجه له
 طالب:..........

 . "لة  خا ثها قتلي   ال امرأت  الرجل قتل إذاكما فل هللاو  الليث:  
 طالب:..........

أيًضييا ال وجييه لييه، وهللاييو  أفييل حنفييية:  ييقاييع المسييلم بال ييافر  كلمييا فيمييا نصييوص، فيمييا نصييوص 
 صحيحة.

 طالب:..........
 اما ا

 طالب:..........
 فيمااما ا 
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 طالب:..........
 أي حديثا
 ا  اامخ لها.إحتهللا اقوا: « بكافر مس م   يقتل الص »ي هو طالب: ال 
 ه اياالم، ي،ا تمصيش.ي،ا ما في

 طالب:..........
نيير ثيارال الايل تينيار كلو عرعوا المسيألة مي  حقيوق ا نسيا  وا  يال  أفو حنيفة وي،ا رأيه، اح 

 .الممالفو  
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 على كع حا  الحديث موجوو، والحديث فل البماري وال احد  كالم.
 طالب:..........

 اما ا
 طالب:..........

ينلة، ،الفد منما يل موجووت ما روياما أن  وأييع  رواه غييرك، كونيت ترويميا أني  ويايداولما أييع الس 
العلييم، وأيييع اليينلش، وينظييرو  فيمييا ميين وجييوه، وياعيياملو  معمييا علييى أسيياا  علمييل  صييحيح  ماييين 

 أحسن من أ  ياداولما السفماء، والرعا .
 طالب:..........

 نعم.
 :..........طالب

شت أنما الناا الى وهللاي   هللارييس ال يعرفيو  الميالم، وتجيديم عليى هللايو   واحيد،  هنعم،  كريا ما في
وعليييى هللاليييس رجيييع  واحيييد، وإ ا هللايييا  العيييالم هللايييالوا: سيييمًعا وراعييية، ويقايييدو  بيييه، والعيييالم محيييع هللايييدوت 

مييع، وهللاييد صيياحس علييم وعمييع وإ  لييم يكيين ينيياك توسيي  فييل العلييم وتفيينن، ل يين العلييم المقييرو  بالع
، يكو  ما يراه من القو  مرجوًحا، ل نيه اجامعي  علييه ال لمية، ثيم بعيد  ليت توسي  النياا فيل العليم

وسيياءل الظنييو  بالطيير ، وغيي  ييروا وتريييروا وكيي،ا  ،وارليي  الرييالب علييى ااهللاييوا ، وتطوشيي  أ يييانمم
 وك،ا، الناا ياحدثو  عوام الناا جاءيم شلء  ما ألفوه وال عرفوه.

لييل فيييه أكييات، والنييانل يقييو : الحلييل مييا فيييه أكييات، والنالييث يقييو  كيي،ا، والرابيي يييأتل يقييو : ا يقييو   لحي
 ك،ا.

ين، فيدع  لواحيد مين المطيايع  هللاالي : تيدري عين فيال  جيتاه هللا  -تمياربنل–ويل  اميرأت كبييرت الس  
لل ما فيه أكات، هللال : اتقل هللا يا فالنة، المسيألة وييناييرً  ل ين  أكيات، أنيا ميا أر  فييه ،، يقو : الحي
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بكفية، وافين بياأ، وافين عنيميين بكفية المسيألة ويين ولييع، ميا ييو يقيو  القيو  ععينل أنيا وصياحس 
أكيات، ويضيي  العامية فمي،ه الرريقية، المسيألة مبيدأ ويين، يي،ا  هأكات، وفيال  يقيو : فيي هلفال  ما في

حيا  المسيألة توسييع  ي ييقليد أوثقمييم علًميا عنيده، وعيع كيع حيد يالبي  الير يش والطيموال، والي،ليو وا
، ااهللاوا  موجووت فل لنا هللاواًل  يمرجو  جاءل القنوال، وجاءل وسا ع ا عالم والاواصع، وكع يوم 

ال اس من القديم ما يل بجديدت، ل ن الانبيش عنما اميا بقيوت ولييع، فعليى العيين واليرأا، أميا ييو  
ي ،ا اليي،ييي ،عليييكم وعييحكواجعلييوكم علييى هللاييو   واحييد  ويقولييو  أنيياموتضيييي  للعاميية اتبييا  للمييو ، 

ين يسير ثيم بعيد  ليت  ،«صال ي شـاد الـدين أحـد  إال غ  ـ » ييطا  فل بع  ااوساا، وااصع أ  الد  
 يضيعونمم من كع شلء، ي،ه مطكلة يعيطما عامة الناا اح .

العامييية أيرل عيييوا عليييى الميييالم، رييييس لميييا ا ال ييرلسعيييو  عليييى أسيييباب الميييالما ليييوال يكيييو  يييي،ا  
ينن ميا    ه يقولو نكع شلء يريرو  ،فل الطر  ااعررابً  االياالم حاى الصلوال غيرويا، ظمرل سي

فمييا فييل البلييد  انمييا ال تجييري علييى ميي،يس ا مييام أحمييد مييناًل، فصييار النيياا جلسيية  كييا  معمييواًل 
ين،  ايى حاساراحة، وال رف  يدين بعد الركعاين، كلما مسا ع عليما أولة صيحيحة، فيقيو : تريير اليد  

ن. ، فممبع  ما يحامع منع ي،ه اامور بعداليا أو تجافل  ا  و غير  الصلوال  كبار الس  
يعنييل عقييولمم هللاييد ال تحامييع كييع شييلء،  ،سيير هينبرييل أ  ييرلسعييوا علييى المييالم فدليلييه، اح  مييا فييي

ل، يقو  ك،ا، ويسمعو  حلقال ا فاياء فيل القنيوا اسر يعرفو  ااشياء، ويسمعو  فالنً  هل ن ما في
 .   شرار وكيد الفيجاريقينا شر ااو  ،عع العواهللاس حميدت هللا يج

 ،مـيرين ثن ، ومحمدصالزهري  ،مرصان ثن الم ك ص  د ،الزبير صاثن ،معاذٍ   ن المح ر اثن صحكاه"
 ،واحـدث الجما ـة قتـل أبـا  لمن جةح   صال ألح، صه ا: المح ر اثن قاا ام ااثت، أثي ثن صح يب

 ."الحظر فس ي   الصحابة اخت ف صإذا ،ذ رااه ما الزبير اثن  ن ا ت صقد
عمير بمحضير الصيحابة أنيه  عين يعنل ثب  عن افن التبير عدم هللااع الجماعية بالواحيد، ل ين ثبي 

قيو  ال،ي ال يهللااع الجماعة بالواحد، وأيمما أولى باالتبا ا المليفة الراشد ال،ي أيم رنا باالهللااداء به، ف
ميييينمم، أو يقييييو : وييقاييييع واحييييد بالاطييييمل أو  ع واحييييدلواحييييد امييييا أ  يقييييو : ال يقاييييبقاييييع الجماعيييية با

مًصييا، ثييم بعييد  لييت يضييي  ومييه المقصييوو أنييه وسيييلة الييى أ  يجاميي  الجماعيية ويقالييوا ش ،بالقرعيية
 . يدًرا

 يق ـل أن فـالعفو [178]ال قـرة: {ڻ   ڻڻ    ڻڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں    }: صقول "
ڻ      ڻڻ    ں   ں  ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  }قـاا مجاهـد   ـن اثـن   ـاس:  العمـد، في الدية

 .العمد في الدية يق ل أن فالعفو[ 178]ال قرة: {ڻ
 " ن اثن   اس".على رو   "قاا مجاهد"ت رار ي،ا، بعد احية 

 .طالب: ص  ا رصي  ن أثي العالية



 

 

 
 

14 

 (58)-البقريريريريريريريريريريريريرير –تفسريريريريريريريريريريريريريري ابريريريريريريريريريريريريرين كريريريريريريريريريريريريري ري  

 

14 

 ي هللابله عندك، هللابع هللاا  مجايد.نعم، ل ن ال،
 ."العمد في الدية يق ل أن فالعفو  طالب:
 ي،ا مي رر. ،ت راري،ا 

ــــــاس:  ــــــن    ــــــاا مجاهــــــد   ــــــن اث  {ڻ   ڻڻ    ڻ   ں ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   }"ق
ــالعفو[ 178]ال قــرة:  ،اءالشــع  صأثــي ،العاليــة أثــي  ــن رصي  ص ــ ا ،العمــد فــي الديــة يق ــل أن ف
 ثـنا  ـن الضـحا  صقـاا ،حيان ثن صمقاتل ،صقتادة ،صالحسن ،ص طاءٍ  ،ج ير ثن صمعيد صمجاهدٍ 
 :يعحــي ،شــيء أخيــ  مــن لــ  ر ت ــ فمــن: [ يقــوا178ة:]ال قــر  {ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں } :  ــاس

 الطالـب فع ـهللا: يقـوا[ 178]ال قـرة: {ں   ڻ } العفـو صذلك الدم، امتحقا  بعد الدية أخ 
 ضـررٍ  غير من القاتل من يعحي [178]ال قرة: {ڻ   ڻ   ڻ } ،الدية ق ل إذا بالمعرص، ات ا   

 .دافعةالم يعحي ،معك صال
 المط ـوب صيـؤدي:   ـاس اثـن  ـن ،مجاهـدٍ   ـن ، مـرصٍ   ـن مـفيان حديث من الحا م صرصى  

 ص طــاء   ،صقتــادة ،صالحســن ،ايــد ثــن جــاثر الشــع اء صأثــو ،ج يــر ثــن مــعيد قــاا ص ــ ا ،بإحســان
 .حيان ثن صمقاتل صالسدي أاس ثن صالربي  ،الخرامااي

 ححيفــة صأثــو المشــهور، صهــو ، حــ  امــمالق اثــن رصايــة فــي -هللا رحمــ - مالــك   قــاا :مســألة
 ."القاتل ثرضا إال الدية   هللا يعفو أن الدم لولي ليس: قولي  أحد في صالشافعي صألحاب ،

 الطافعل وأحمد.
 طالب: صأحمد؟

 ، يعنل كلمم.نعم
 ".قولي  أحد في صأحمد صالشافعي"

فيييل روايييية، يييي،ه ييييل الجييياوت أ  يقوليييوا: أفيييو حنيفييية وأصيييحابه، والطيييافعل فيييل أحيييد هللاولييييه، وأحميييد 
 العاوت.

 طالب:.........
 ما اا

 طالب:.........
 ما يو عندكا

 طالب:.........
ا: ل يين جييرل العيياوت فييل تعبيييريم أ  يقولييو  ،"صالشــافعي صأحمــد فــي أحــد قوليــ " وأحمييد :ال، عنييدنا

 والطافعل فل أحد هللاوليه  ا  له هللاولين، وأحمد فل رواية، يعنل من الروايال المروية عنه.
 طالب:.........



 

 

 

 

 

 

1

5  
15 

 15 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 .ال ال
 طالب:.........

 فيه منمم. فلى
 طالب:.........

 اما ا
 طالب:.........

 نعم.
 اثرضــ إال الديــة   ــهللا يعفــو أن الــدم لــولي لــيس "صالشــافعي فــي أحــد قوليــ ، صأحمــد فــي رصايــة:

يية، وهللايد لدايعنل ا ا رلس أوليياء المقايو  " يرض   لم صإن   يها يعفو أن ل : ال اقون  صقاا ،القاتل
اسيياحقوا القصيياص  ا  القاييع عيين عمييد للقاتييع أ  يقييو : ال، اهللااصييوا، لييه أ  يقييو : اهللااصييوا مييا 

 ا القو  النانل.ما اعندي وية، على 
 ع المريأوأما على القو  ااو  ماوام اساحقوا القصاص فاساحقاهللامم للدية من بياب أوليى  ا  القاي

 . ميوجس للدية فالعمد أولى
 ." فو ل حساء أا  إلهللا لس فا من طائفة   صذهب"

 ليس للنساء عفو. :ليس. عندنا
 اا ـي،صاألص  ،صال يـث ،شـ رمة صاثـن ،صالزهـري  ،صقتـادة ،الحسن :محهم  فو ل حساء ليس أا  إلهللا"

بالعصيبة  ، العفو يع ييو يياص  العفو من حش مسن من الورثة، من حش العصبة" ال اقون  صخالفهم
الميييراص لييه نصيييس فييل العفييو، أو ييقييا : ييي،ا ميين حييش  أو لجمييي  الورثييةا كييع ميين لييه نصيييس فييل

عنييدكم يييا شيييع لمييا  مييا اوالييوارص ليييس لييه حييش ا ا لييم يكيين ميين العصييبة وميينمم التوجيية،  ،العصييبة
 نصيس فل العفوا

 طالب: اعم.
 اً ا لجمي  الورثة.

 طالب: اعم.
ميين الدييية بسييبس  ا  اليي،كور هللاييد يعفييو  الييى الدييية، وهللاييد ال يعفييو ، فييحييرم غيييريم مميين لييم يعيي ي 

 نسافيدا ما ا، اغيريم، يقولو : نريد ورايم ما نيريد هللاصاًص 
 نعم.

ـ إامـا: تعـالهللا يقوا[ 178]ال قرة: {ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ } "صقول :  فـي الديـة أخـ  لكـم ر ش 
ــ ؛العمــد ــ  ــان ممــا بكــم صرحمــة   ،  ــيكم هللا مــن اتخفيف   أص القتــل مــن قــ  كم األمــم   ــهللا امحتوم 
  ـن مجاهـد   أخ رايقاا:  ديحار، ثن  مرص  ن مفيان احاحد  : محصور ثن معيد قاا  ما العفو،
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 هللا فقـاا العفـو، فـيهم يكـن صلـم القت ـهللا، فـي القصاص إمرائيل ثحي   هللا تب   : قاا ،  اسٍ  اثن
ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    } :األمـــــة لهـــــ ه

تــب   ــهللا مــن  ــان تخفيــف   ذلــك العمــد فــي الديــة يق ــل أن وفــالعف ،[178]ال قــرة: {ں  ممــا   
 .ق  كم"
 .نعم

 طالب:.........
   ڱ   ڱ ڳ   ڱ   ڱ   }هللابع ولم يكن فيمم العفيو، فقيا  هللا تعيالى لمي،ه اامية احيية اليى أ  هللايا :   هفي

 يك،اا " العمد في الدية ق لت   أن فالعفو [178]ال قرة: {ں
 طالب:.........

 ."العفو فيهم يكن صلم القت هللا، في القصاص إمرائيل ثحي   هللا تب   "
 طالب:.........
 مرلًقا الظاير.
 طالب:.........

 .ي،ا كالم سعيد فن منصور" محصور ثن معيد قاا  ما العفو، أص القتل من"
صقـد  ،[178ال قـرة:] {ں   ڻ ڻ   ڻ   ڻ }"ذلك تخفيف  مما  تب   هللا من  ان ق  كم 

ه ثـن ديحـاٍر بـ ، صقـد رصا ص ن  مرص، صأخرج  اثن ح ان في لحيح   ـن  مـر رصاه غير صاحٍد 
ال خــاري صالحســائي  ــن اثــن   ــاس، صرصاه جما ــة   ــن مجاهــٍد  ــن اثــن   ــاٍس ثححــوه، صقــاا 

 فكـان ،مقـ  ه ألحـدٍ  تحـل صلـم ،الديـة صأطعمهـم ،األمـة هـ ه هللا رحـم ربكم من قتادة: ذلك تخفيف  
  فــو هــو إامــا: اااجيــل أهــل ص ــان أرش، ثيــحهم لــيس ص فــو   ،صالقصــا هــو إامــا: التــوراة أهــل

 قاتـلصم ،ج يـر ثـن معيد  ن رصي  صهك ا، صاألرش صالعفو القصاص األمة له ه علصج   ،ب  مرصاأ  
 .ه ا احو أاس ثن صالربي  ،حيان ثن

 الديـة خ أ بعد قتل فمن: تعالهللا يقوا[ 178:ال قرة] {ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ }صقول : 
 ، طـاءص  ،صمجاهـد ،  ـاس اثن  ن رصي  صهك ا شديد، موج    أليم   هللا من   اب   ف   ق ولها، أص

 بعـد يقتـل الـ ي هو أا  :حيان ثن صمقاتل ،صالسدي أاس ثن صالربي  ،صقتادة ،صالحسن ،ص كرمة
 ن ـ العوجاء، أثي ثن مفيان  ن ضيل،ف   ثن الحارث  ن إمحا  ثن محمد قاا  ما الدية، أخ 
 فإاـ  خ ـل أص بقتـل ألـيب مـن»: قـاا -صمـ م   يـ  هللا لـ هللا- الح ـي أن الخزا ـي، شريحٍ  أثي

 فخـ صا ة،الرابعـ أراد فـإن الديـة، يأخـ  أن صإمـا يعفو، أن صإما يقتص، أن إما: االث إحدى يختار
 .يعنل يأي، الدية ويقاع «يدي    هللا
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  ـن ، رصبـة أثـي ثـن يدمـع صقاا ،أحمد رصاه «فيها اخالد   جهحم اار ف   ذلك بعد ا تدى صمن»
 رجـال    ـافيأ   ال»: -صمـ م   يـ  هللا لـ هللا- هللا رمـوا قـاا: قـاا مـمرة  ـن ،الحسـن  ن قتادة
 .أقت   ثل الدية، مح  أق ل ال يعحي «الدية أخ  بعد قتل

 قتـل صهـو لكـم، القصـاص شـر  صفـي: تعـالهللا يقوا [179]ال قرة: {ڭ   ڭ   ڭ   ۇ } :صقول 
  ـن اكـفا قتـلي   أاـ  القاتـل   ـم إذا ألاـ ؛ صلـواها هـ الم   بقـاء صهي  لكم ظيمة   حكمة   القاتل

 ههــ  فجــاءت ،ل قتــل أافــهللا القتــل: المتقدمــة الكتــب صفــي ل حفــوس، حيــاة   ذلــك فــي فكــان لــحيع ،
: العاليــة أثــو قــاا[ 179]ال قــرة: {ڭ   ڭ   ڭ   ۇ } صأصجــز صأث ــ  أفصــح القــرلن فــي الع ــارة
 ."تلايق أن يريد رجلٍ  من  م حياة، القصاص هللا جعل

 أ  يقاع.
 ، يـرج ثـن صمـعيد مجاهـدٍ   ـن رصي  كـ اهص . قتـلي   أن مخافة فتمحع  ،قتلي   أن يريد رجلٍ  من  م"

 .حيان ثن صمقاتل ،أاسٍ  ثن صالربي  ،صقتادة ،صالحسن ،مالكٍ  صأثي
ل ذا قتـمسألة: ذهب مالك ، صأثو ححيفة، صاألصاا ـي، صال يـث، صحمـاد ثـن أثـي مـ يمان إلـهللا أاـ  إ

 الرجل أص المرأة صل  أصالد    ار  صلغار".
 ي،ا غير موجوو.
 طالب:.........

 رويعا
 طالب: ال.

 نعم.
ن الحســن ثــن حتظــر ث ــوص الصــغار؛ أل صال ي   ،ل ك ــار أن يقت ــوا القاتــلأن "صلــ  أصالد    ــار  صلــغار 

فـي  -دي صأحمـالصغار، صقاا الشـافع   ي قتل   د الرحمن ثن م جم صلم يحتظر ث وص أصالد   ي ٍ 
ــصطائفــة مــن الع مــاء: ثــل ي   -المشــهور  حــ   ربمــا  فــاص ، احتظــر ث ــوص الصــغار؛ ألن لهــم حق 

 اآلية. [178قرة:ال ] {ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں }بعضهم، صقد قاا هللا تعالهللا: 
مســألة: إذا  فـــا صلـــي الـــدم  ـــن القصـــاص صالديـــة أ ط ـــ  القاتـــل فـــي مـــ هب الشـــافعي صأحمـــد 

، صال يث، صاألصاا ـيصالجمهور صقاا ما ور: إن ثـل ي ضـرب مائـة ، صي حـ س مـحة، صقـاا أثـو اـ :لك 
 } . ان مشهور ا بالشـر أدبـ  اامـام بح سـ ، صقـد امتحسـن قـوا أثـي اـوٍر القرط ـي فـي تفسـيره

 لع كــم هــهللا،صالح  صاألفهــام  يقــوا: يــا أصلــي العقــوا [178]ال قــرة: {ۇ   ۆ   ۆ   ۈ
 ".تالمحكرا صتر  الطا ات لفعل جام    امم   صالتقوى  م ،صمآا هللا محارم صتتر ون  تحزجرصن 
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 –"مســألة: قــاا مالــكالعبييارت السييافش  كريييا بالنقييع عيين الطييافعل وأحمييد فييل ييي،ه الربعيية القديميية 
 أحمـدص  صالشـافعي صألـحاب ، ححيفة صأثو المشهور، صهو  ح  القامم اثن رصاية في: -رحم  هللا

 اال عندني،ه المسألة الا "قولي  أحد في
 طالب:.........
ل رواييية نفييس الصييفحة، الربعييال علييى مييا هللاليي  الطييافعل فييل أحييد هللاوليييه، وأحمييد فيي المسييألة نظييير

 ي،ه...
 نرايا الدرا القاوم ا  شاء هللا.

  هللا أعلم.
 وصلى هللا على محمد.

 طالب:........
 .نعم
 واوو معروفة.نعم 


